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Úvodní slovo 

 

Vážení přátelé valštejnských údolí, 

dostává se Vám do rukou již třetí výroční zpráva Spolku Valštejn, který si dal za cíl zabývat se 

malebným a zapomenutým koutem ležícím v severovýchodní části České republiky. Každý 

z nás má k Valštejnu svůj osobitý vztah, každého z nás na toto místo přitahuje něco jiného. 

Společně ho však vnímáme jako součást našich životních osudů a rádi se do tohoto bohem 

zapomenutého kraje vracíme…. 

 

Robert Kořínek 

     Předseda 
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Základní údaje o Spolku Valštejn 

Spolek Valštejn vznikl oficiálně dne 22. dubna 2013 registrací na Ministerstvu kultury ČR 

(původně jako občanské sdružení) a schválením stanov. Ustavující schůze proběhla 4. května 

2013 a spolek zahájil svou činnost přihlášením 14 členů. Organizační strukturu spolku tvoří 

členská schůze jako nejvyšší orgán spolku, rada jako výkonný orgán spolku a předseda jako 

statutární orgán spolku. K 31. prosinci 2015 měl spolek celkem 18 členů. 

Název: Spolek Valštejn 

Sídlo: Valštejn č. ev. 20, 793 95, Město Albrechtice 

Email: valstejn@centrum.cz 

Web: www.valstejn.cz 

IČO: 01618547 

DIČ: CZ01618547 

Účet: 2100437399/2010 (Fio banka) 

 

Základními cíli sdružení jsou zejména: 

 sbližování osob zajímajících se o obec Valštejn a její okolí, 

 ochrana místní přírody a krajiny, 

 ochrana zdejšího kulturního dědictví, 

 pátrání v historii obce a jejího blízkého okolí, 

 archivace současného dění v obci, 

 obnova venkovských tradic. 
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Činnosti spolku v roce 2015 

 

Administrativní činnosti 

V průběhu roku proběhla jedna členská schůze.  

 

Spolkový znak Valštejna 

Nejvýznamnější akcí Spolku Valštejn bylo vyhlášení 

Spolkového znaku Valštejna k 1. lednu 2016. Jeho 

věcný návrh vypracoval Mgr. Květoslav Growka ze 

Státního okresního archivu Jeseník.  

Znak je koncipován podle historických vazeb a 

heraldických a vexikologických parametrů platných pro 

obecní symboly. Spolkový znak Valštejna byl vyhlášen 

1. ledna 2016. 

Zlatý (žlutý) štít je rozdělen zeleným břevnem pošikem, 

zlatá je barvou Slezska. Horní pole nese modré 

písmeno W, dolní pole červené planoucí srdce. Na 

břevně jsou tři stříbrné šesticípé hvězdy, prostřední je 

větší. 

Modré písmeno W připomíná majitele albrechtického panství a zakladatele obce, rod 

Valdštejnů (německy Waldstein), kteří měli ve znaku modrého lva na zlatém poli. Zároveň 

odkazuje na původní název obce Wallstein a původní německé obyvatelstvo. 

Červené planoucí srdce vyjadřuje zasvěcení již neexistujícího kostela sv. Františku 

Xaverskému, katolickému misionáři a spoluzakladateli Tovaryšstva Ježíšova (planoucí srdce je 

atributem sv. Františka Xaverského). Ze současného pohledu je symbolem víry a odhodlání. 

Stříbrné šesticípé hvězdy znázorňují tři bývalé části obce: Velký Valštejn, Malý Valštejn a 

Ztracenou Vodu. Jsou převzaty z krnovského znaku, čímž je dána historická územně správní 

příslušnost (do roku 1960, kdy okres Krnov musel zaniknout). Větší hvězda je určena 

Velkému Valštejnu, dvě menší částem Ztracená Voda a Malý Valštejn. 

Zelené břevno označuje charakter obce, údolí posazená mezi kopci, zemědělský ráz; vedení 

pošikem má naznačovat i dynamiku současnosti – snahu spolku o povznesení obce. 
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Akce a tradice 

V roce 2015 jsme pokračovali v budování informačních tabulí na Valštejně.  V pořadí druhou 

tabuli jsme osadili v květnu a tematicky je zaměřená na „Významné stavby a památky“. 

Informační tabule byla opět realizována za finanční podpory města Město Albrechtice. 

Tabule se nachází na obecním pozemku u bývalé fary a již neexistujícího kostela sv. Františka 

Xaverského. 

 

 

Další tabule, kterou jsme v roce 2015 vybudovali, byla tzv. Spolková tabule. Je tvořena ze 

dvou částí – z informační prosklené nástěnky s části nesoucí Spolkový znak Valštejna. Tabule 

byla realizována z finančního daru manželů Blanky a Roberta Kořínkových. 
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Jednou z hlavních činností spolku je 

obnova venkovských a místních tradic.  

V dubnu byla již tradičně zahájena 

sezóna Velikonočním okruhem přes obě 

valštejnská údolí, které se také zúčastnil 

pan místostarosta města Město 

Albrechtice Martin Špalek.  

V květnu se konalo dětmi nabité 

upalování čarodějnic a stavba májky na 

Valštejně, kterou se zejména obrovským 

úsilím Jana a Martina Šišky podařilo 

ubránit a tak mohlo také proběhnout 

poprvé její kácení.  

V září se uskutečnila pouť z Valštejnu ke 

kostelíku Panny Marie Pomocné nad 

Zlatými Horami.  

V  listopadu za nádherného počasí 

proběhla drakiáda, uvařila se kotlíková 

vaječina a údolím prošel lampiónový 

průvod. Na tuto akci, které bylo 

přítomno více než 50 osob, dorazila také 

návštěva z Dlouhé Vody a dokonce i 

z Vrbna pod Pradědem.  

Na Štědrý den jsme vyzdobili zvěři 

nedaleký krmelec a užili si dva nádherné 

ohňostroje. 

Na konci roku jsme si nechali vyrobit 33 

kusů triček s vyšitým Spolkovým znakem 

Valštejna. 

 

Pátrání v historii 

V roce 2015 se podařilo navázat jeden významný kontakt, a to s panem Josefem Beranem. 

Náš poustevník, Vlastimil Beran, byl jeho prastrýcem. Dle předběžné domluvy by pan Josef 

Beran měl v roce 2016 Valštejn navštívit a podívat se, kde jeho prastrýc žil a poustevničil.  
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Dary a pomoc 

Děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří nám pomáhají v naší činnosti. 

Osobně děkujeme: 

 Městskému zastupitelstvu města Město Albrechtice a panu starostovi Luďku Volkovi 

za finanční podporu při realizaci druhé informační tabule. 

 manželům Blance a Robertu Kořínkovým za finanční dar k realizaci spolkové tabule 

včetně výroby panelu se znakem. 

 Radimu Kabeláčovi za zpracování grafických návrhů tabulí a výšivky znaku. 

 Mgr. Haně Geržové za korektury textů. 

 

Hospodaření 

Spolek Valštejn nedisponuje žádným majetkem ani finanční hotovostí. Druhá informační 

tabule byla financována městem Město Albrechtice v rámci řádné dotace. Spolková tabule 

byla financována finančním darem Blanky a Roberta Kořínkových.  

 

Plány do roku 2016 

Kromě držení tradic a dalších průzkumu soukromých archivů a fondů ve státním okresním 

archivu plánujeme realizaci dalších informačních tabulí o Valštejně. V této souvislosti budou 

zahájena jednání se statutárními zástupci Města Albrechtice. Rovněž hodláme upřesnit 

životní pouť poustevníka Vlastimila Berana. 

 

 

 

Spolek Valštejn 
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